YEŞİL OTEL KONTROL LİSTESİ
YOK (0)

KISMEN(1)

VAR(2)

N.A.

ÖRNEKLER

Enerji Yönetimi
YOK (0)
Misafirleri enerji yönetimi konusunda bilgilendirecek küçük posterler mevcut mu?

KISMEN(1)

VAR(2)

N.A.

ÖRNEKLER

KISMEN(1)

VAR(2)

N.A.

ÖRNEKLER

Enerji Yönetimi
Aydınlatmalar enerji tasarruflu mu ?
*
Aydınlatmalarda dimmer sistemi var mı?
*
Acil çıkış aydınlatmaları LED mi?
*
Aydınlatma için güneş ışığından faydalanılıyor mu ?
*
Giriş, ısı kaybını engelleyecek şekilde mi tasarlanmış?
*
Isıtma ve soğutma için otomotik kontrol sistemleri var mı ?
*

LOBİ ve AÇIK ALANLAR

Serinletmede tavan pervanelerinden yararlanılıyor mu?
*
Tuvaletlerde hareket sensörlü aydınlatmalar mı kullanılıyor ?
*
Su Yönetimi
Tuvaletlerde su tasarrufu sağlayan ekipmanlar kullanılıyor mu?
**
Susuz pisuarlar kullanılıyor mu ?
**
Fotoselli armatörler mi kullanılıyor?
**

***
***

İç Hava Kalitesinin Arttırılması
Otel Girişi, tozun dışarıda kalmasını sağlayacak şekilde stratejik olarak mı
planlanmış?
Halı ve koltuklar üzerinde biriken allerjenleri azaltmak için uygun temizleme
yapılıyor mu?
Çevreci boya veya duvar kağıtları mı kullanılmış?

***
Atık Azaltımı / Geri Dönüşüm
Geri dönüşüm kutuları açık alanlarda ve ulaşılabilir durumda mı?
****
Ortak alan tuvaletlerinde el kurutma makinaları / tek kullanımlık havlu
**** uygulamaları mevcut mu?
Gereksiz çıktı alınmasını önlemek için email kontrol alanları oluşturulmuş mu?
****
Check-in check out'u elektronik olarak yapma imkanı var mı?
****

*
Odalar boş olduğunda perdeler ve ışıklar kapalı tutuluyor mu?
*
Enerji tasarruflu aydınlatmalar kullanılıyor mu ?
*
Aydınlatmalarda dimmer sistemi mevcut mu?
*
Enerji tasarruflu elektrikli aletler kullanılıyor mu? (Min. B sınıfı)
*
Temizlik sonrası odalardaki elektrikli aletler kapalı bırakılıyor mu?
*
Enerji tasarruflu minibarlar mı kullanılıyor ? (min. C sınıfı)
*
Serinletmede tavan pervanelerinden yararlanılıyor mu?
*
*

Isıtma ve soğutma için otomatik kontrol sistemleri var mı, gerektiğinde
kapatılabilir mi? (Cam açıldığında otomatik kapama vb.)
Su Yönetimi
Havlu ve çarşaflar için "tekrar kullanılacaktır" kartı var mı?

**
Tuvalet ve duşlarda su tasarrufu sağlayan ekipmanlar kullanılıyor mu?

ODALAR

**
Susuz pisuarlar kullanılıyor mu?
**
Fotoselli armatörler mi kullanılıyor?
**
Misafirlerin kısa duşlara teşvik edilmesi için küçük posterler mevcut mu?
**
İç Hava Kalitesinin Arttırılması
Yatak ve halılar alerjenlerden arındırmak üzere temizleniyor mu ?
***
Sigara içilen ve içilmeyen odalar tanımlanmış mı?
***
Atık Azaltımı / Geri Dönüşüm
Pamuklu, bambu veya diğer doğal malzemelerin kullanıldığı çarşaf ve perdeler mi
**** kullanılıyor ?
Çevreci boya veya duvar kağıtları mı kullanılmış?
****
Misafirleri atık ayrımı konusunda bilgilendirecek posterler mevcut mu?
****
Geri Dönüşüm kutuları her odada mevcut mu?
****
Temizlik personeli atıkları türlerine göre ayırarak mı topluyor ?
****
Gazeteler her odada değil de lobide veya yemek salonlarında mı ulaşılabilir
**** durumda?
YOK (0)

Kullanılmış ancak arızalı olmayan elektronik aletler ve mobilyalar, döşemeler
**** hayır kurumlarına bağışlanıyor mu?
Şampuan ve sabunlar tek kullanımlık şişeler yerine, sabun/şampuan kutularında
**** mı mevcut?

Enerji Yönetimi
Enerji tasarruflu aydınlatmalar mı kullanılıyor?
*
*

Isı yayan kurutma makinaları enerjinin korunması prensibine göre mi
konumlandırılmış ?
Buzdolapları enerjinin korunması prensibine göre mi konumlandırılmış ?

*
Aydınlatmalarda dimmer sistemi mevcut mu?
*
Isıtma ve soğutma için otomotik kontrol sistemleri mevcut mu?
*
Serinletmede tavan pervanelerinden yararlanılıyor mu?
*
Enerji tasarruflu ekipmanlar mı kullanılıyor ? (Min. B sınıfı)

YEMEK VE ÇAMAŞIR ALANLARI

*

**

Su Yönetimi
Çamaşır makinası yıkama başına max. 12 litre veya daha az mı su harcıyor?
(60C ve pamuklu programda)
Mutfaktaki musluklarda kullanım olmadığında otomatik kapatma sistemi var mı?

**
Çamaşır ve bulaşık makinaları tam doluyken mi çalıştırılıyor?
**

***

İç Hava Kalitesinin Arttırılması
Çamaşır ve bulaşık yıkama alanlarında nem miktarı kontrol altına alınıyor mu?
(%50 seviyesinin sağlanması önerilir, klima sistemleriyle)
Dışarıya açılan kapılar tozun içeriye girmesini engelleyecek şekilde mi
tasarlanmış?
Atık Azaltımı / Geri Dönüşüm
Kirli çamaşırlar, bez torbalarla mı taşınıyor?

****
Çevre dostu veya yeşil belgeli temizlik ürünleri mi kullanılıyor?
****
Deterjan kutularını azaltmak için, en büyük boy deterjanlar mı satın alınıyor?
****
Atık yağlar biodizel yakıt olarak değerlendiriliyor mu?
****
Kumaş peçeteler ve tekrar kullanılabilen sofra takımları mı tercih edilmiş?
****
Kullanım ömrü dolmuş peçeteler ve sofra takımları yardım kuruluşlarına
**** bağışlanıyor mu ?
Artan, güvenli koşullarda saklanmış, gıda güvenliği riski taşımayan yiyeceklerin
**** yeniden dağıtım alternatifi göz önünde bulunduruluyor mu?
Atık gıdalar kompostlaştırılıyor mu?
****
Diğer atık yemekler gübre olarak değerlendiriliyor mu ?
****
Ürünler büyük boy ambalajlarda mı satın alınıyor ?
****

*

Enerji Yönetimi
Sıcaklığın yükselmesini engellerken, ışığın içeriye girmesini sağlayacak cam
filtreler kullanılmış mı?
Isıtma ve soğutma sistemleri için rehber ve bakım programı mevcut mu?

*
Serinletmede tavan pervanelerinden yararlanılıyor mu?
*
Enerji tasarruflu aydınlatmalar kullanılıyor mu ?
*

OTEL OPERASYONLARI

Aydınlatmalarda dimmer sistemi mevcut mu?
*
Su Yönetimi
Bahçe sulaması uygun saatlerde mi yapılıyor ?
**
Yağmur suyundan faydalanılıyor mu?
**
Sızıntılara karşı boru tesisatlarının bakımı yapılıyor mu?
**
İç Hava Kalitesinin Arttırılması
Havalandırma sistemlerinde HEPA filtreli sistemler mi tercih edilmiş?
***
Elektrikli süpürgelerde HEPA filtreli ürünler mi tercih edilmiş?
***
***

Lisanslı kuruluşlar tarafından havalandırma sistemlerinin periyodik temizliği
yapılıyor mu?
Atık Azaltımı / Geri Dönüşüm
Geri dönüşümlü kağıt kullanılıyor mu (tanıtımlar vb. dökümanlar da dahil)?

****
Kullanılan kağıtların orman sürdürülebilirlik belgesi var mı? (Örn. FSC,
**** Sustainable Forest Fibre)
Tehlikeli atıklar uygun olarak ayrıştırılıyor mu?
****
Tehlikeli atıkların uygun olarak bertaraf edildiğinden emin olunuyor mu?
****

I

Enerji Yönetimi
*

Entegre edilmiş ofis ekipmanları mı kullanılıyor (faks, yazıcı, tarayıcı birarada)?

*

Kullanılmayan ekipmanların fişi çekiliyor mu?

*

Enerji tasarruflu aydınlatmalar mı kullanılıyor ?

*

Aydınlatmalarda dimmer sistemi mevcut mu?

YOK (0)

Serinletmede tavan pervanelerinden yararlanılıyor mu?

OFİS ALANLARI

*
*

Isıtma ve soğutma için otomatik kontrol sistemleri mevcut mu?
Su Yönetimi

**

Tuvalet ve duşlarda su tasarrufu sağlayan ekipmanlar kullanılıyor mu?

**

Fotoselli armatör mü kullanılıyor?
İç Hava Kalitesinin Arttırılması

Fazla printer kullanımından kaçınılıyor mu? (Böylece lazer yazıcılardan çıkan
zararlı,ultra ince partiküllerin açığa çıkması engellenir ve kağıt tasarrufu sağlanır.)
Atık Azaltımı / Geri Dönüşüm
Kullanılan kağıtların orman sürdürülebilirlik belgesi var mı? (Örn. FSC,
**** Sustainable Forest Fibre)
***

**** Yenilenebilir kaynakların kullanıldığı ofis mobilyaları mı tercih edilmiş?
**** Ofislerde, kağıt, cam ve plastik için geri dönüşüm kutuları mevcut mu?
**** Kartuşlar geri dönüşüme gönderiliyor veya dolduruluyor mu?
**** Ofis ihtiyaçları için geri dönüşüm malzemeli ürünler mi sipariş ediliyor?
*

enerji yönetimi

**

su tasarrufu

***

iç hava kalitesi arttırılması

GENEL

**** atık azaltımı/geri dönüşümü

Çalışanlara bilinçlendirme eğitimleri verilmiş mi ?
Çevreden sorumlu bir yönetici / komite var mı ?

KISMEN(1)

VAR(2)

N.A.

ÖRNEKLER

